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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЮ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Мета статті полягає у здійсненні  комплексно-системного аналізу нормативних засад, 

теоретичних основ адміністративного права та узагальненої практики, на основі якого оха-
рактеризувати  запобігання порушення  вимог фінансового  контролю посадовими особами 
Збройних сил України. У статті проаналізовано визначення поняття контролю, досліджено 
визначення  поняття фінансового  контролю,  а також  розкрито  поняття «військові  поса-
дові  особи». Проведена  адміністративно-правова  характеристика  запобігання  порушення 
вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил України. Розкрито, що запо-
бігання порушення вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил України 
полягає у проведенні роз’яснювальної, методичної, превентивної діяльності щодо ознайом-
лення посадових осіб Збройних сил України з вимогами фінансового законодавства. Зроблено 
висновок, що найчастіше адміністративне правопорушення щодо порушення вимог фінансо-
вого контролю посадовими особами Збройних Сил України полягає в несвоєчасному поданні 
без поважних причин декларації або ж поданні завідомо недостовірних відомостей у декла-
рації. Загалом, можна виділити наступні адміністративно-правові характеристики запобі-
гання порушення вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил України: 
1) запобігання порушення вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил 
України  полягає  у  проведенні  роз’яснювальної,  методичної,  превентивної  діяльності щодо 
ознайомлення посадових осіб Збройних сил України з вимогами фінансового законодавства; 
2) дотримання вимог фінансового контролю є невід’ємним внутрішнім обов’язком посадових 
осіб Збройних сил України; 3) фінансовим контроль за своєю природою є адміністративним 
інструментом перевірки посадових осіб Збройних сил України встановлених вимог фінансо-
вого законодавства; 4) найпоширенішим адміністративним правопорушенням у сфері дотри-
мання вимог фінансового контролю посадовими особами Збройних сил України є порушення 
порядку подання декларацій та недостовірність відомостей, поданих у них.

Ключові слова: контроль, фінансовий контроль, посадові особи, адміністративне право-
порушення, адміністративне правопорушення пов’язане з корупцією, Збройні Сили України.

Актуальність теми. Незважаючи на виро-
блення нормативного та інституційного меха-
нізмів протидії та запобігання корупції, вона 
продовжує існувати в українському суспіль-
стві, набуваючи інших форм. Неточність фор-
мулювань щодо сутності корупційних право-
порушень, включаючи адміністративні делікти 

призводить до звільнення від відповідальності. 
Теоретично вірне обґрунтування визначення 
підстав притягнення до адміністративної відпо-
відальності за вчинення корупційного правопо-
рушення у формі порушення вимог фінансового 
контролю забезпечить ефективність системи 
електронного декларування для осіб, яких 
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уповноважено на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування [2].

Огляд останніх досліджень. Фінансовий 
контроль, за своєю природою, є превентивним 
інструментом запобігання корупції. Питання 
запобігання адміністративним правопорушен-
ням пов’язаних із корупцією аналізували у своїх 
наукових роботах такі вчені як: В. Авер’янов, 
С. Алфьоров, А. Басов, М. Бездольний, О. Без-
палова, Ю. Битяк, С. Гончарук, О. Губанов, 
О. Джафарова, В. Загородній, Н. Задирака, 
О. Клок, Ю. Коваленко, В. Колпаков, А. Ком-
зюк, Г. Лученцов, П. Лютіков, М. Мельник, 
В. Настюк, О. Пасєка, А. Приходько, С. Рогуль-
ський, С. Серьогін, С. Стеценко, М. Хавронюк, 
О. Шимон та ряд інших. 

Однак, враховуючи тенденцію вчинення 
корупційних правопорушень, питання превен-
тивних інструментів і досі залишається актуаль-
ною темою.

Мета статті полягає у здійсненні комплек-
сно-системного аналізу нормативних засад, 
теоретичних основ адміністративного права 
та узагальненої практики, на основі якого оха-
рактеризувати запобігання порушення вимог 
фінансового контролю посадовими особами 
Збройних сил України.

Виклад основних положень. Попри запро-
вадження в Україні протягом останніх років 
принципово нової системи декларування дохо-
дів і видатків осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, а також установлення відпо-
відальності за порушення вимог законодавства 
в цій сфері, на теперішньому етапі розвитку 
визначеної групи суспільних відносин проблема 
врегулювання адміністративної відповідаль-
ності за їх порушення не є вичерпаною [3]. Як 
слушно зазначає О.Ф. Пасєка, що встановлення 
відповідальності за порушення вимог фінансо-
вого контролю стало черговим кроком держави 
у сфері боротьби із корупцією. І нехай подекуди 
ці кроки невпевнені, спірні, однак вони є. Автор 
зазначає, що законодавець передбачив різного 
роду засоби впливу на осіб, які вчиняють коруп-
ційні чи пов’язані з корупцією діяння. Такі норми, 
на думку автора, далекі від ідеалу, однак, оче-
видним є той факт, що ідеальними вони ніколи 
не були і не будуть. Відповідно ставити перед 
собою завдання визначити склад того чи іншого 
правопорушення, який б не викликав запи-
тань ні у теоретиків, ні у практиків видається 
утопічним прагненням. О.Ф. Пасєка стверджує, 
що основне завдання, яке повинно поставати 
перед теоретиками, практиками, законодавчим 

органом – це уникнути наявності в положеннях 
законодавчих актів хоча б очевидних супереч-
ностей, колізій, конкуренції норм. Чітко визна-
чати кожну ознаку складу правопорушення, 
а при потребі надавати його легальне тлума-
чення [1].

Досліджуючи питання запобігання пору-
шенню вимог фінансового контролю посадо-
вими особами Збройних Сил України, необхідно 
дати визначення таким правовим категоріям, 
як «контроль» та «фінансовий контроль», 
а також визначити посадових осіб Збройних 
Сил України на яких поширюються норми зако-
нодавства щодо відносин у сфері запобігання 
корупції, зокрема запобігання адміністративним 
правопорушенням, пов’язаних з корупцією.

Так, відповідно до Академічного тлумачного 
словника під терміном «контроль» розуміється 
перевірка, облік діяльності кого-,чого-небудь 
або ж нагляд за кимось, чимось [4]. Автори моно-
графії розглядають поняття «контроль» у двох 
аспектах: як функцію управління та як еконо-
мічну категорію. Контроль як функція управ-
ління відображає більш прикладний аспект 
тоді, коли контроль як економічна категорія має 
виключно теоретичне значення [5, с. 11]. На 
думку В.М. Гаращука, слово «контроль» більш 
правильно тлумачити як перевірку, а також 
спостереження з метою перевірки для протидії 
чомусь небажаному, тобто виявлення, попере-
дження та припинення протиправної поведінки 
з боку будь-кого [6, с. 37]. Науковець  Т.О. Коло-
моєць стверджує, що «контроль» – це функція 
управління, засіб виконання завдань управ-
ління, особливість якого полягає в тому, що 
він має активний характер, тобто суб’єкти 
контролю наділені правом втручання в діяль-
ність підконтрольних об’єктів [11, с. 21]. Автори 
підручника адміністративного права України 
зазначають, що «контроль» – це організацій-
но-правовий засіб забезпечення законності 
й дисципліни, який характеризується спостере-
женням і перевіркою діяльності об’єкта контр-
олю та фактичної відповідності тих чи інших дій 
вимогам чинного законодавства з можливістю 
втручатися в оперативно-господарську діяль-
ність для усунення виявлених недоліків зі спро-
можністю притягнення порушників до відпові-
дальності [12, с. 283]. На думку Леонтович С.П. 
«контроль» в широкому розумінні – це процес, 
який пов’язаний із забезпеченням відповідно-
сті функціонування об’єкта управління прийня-
тим управлінським рішенням і спрямований на 
успішне досягнення поставленої мети [13].
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Таким чином, термін «контроль» потрібно 
розглядати, як процес перевірки діяльності 
об’єкта контролю на відповідність нормам 
та порядку встановленому чинним законо-
давством з метою запобігання та/або протидії 
неправомірній поведінці.

Що стосується визначення поняття «фінан-
сового контролю», то досить загальним є твер-
дження Музика-Стефанчук О.А., яка, визначає 
«фінансовий контроль» як регламентована 
правовими нормами цілеспрямована діяльність 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, міжна-
родних організацій та інших суб’єктів з пере-
вірки своєчасності й точності надходження 
коштів у банк, до бюджетів та інших публічних 
грошових фондів, правильності та ефектив-
ності використання таких коштів і матеріальних 
ресурсів бюджетних установ [14, с. 109]. На 
думку Хомутенко  А.В., «фінансовий контроль» 
- це  система дій та контрольних заходів органів 
державної влади і окремих суб’єктів господарю-
вання при управлінні фінансами, яка направ-
лена на попередження та усунення фінансових 
правопорушень, неефективного управління 
фінансовими ресурсами та активами з боку 
підприємств, організацій та установ у процесі 
їх фінансово-господарської діяльності [15]. На 
нашу думку, вартим уваги є науково-практич-
ний коментар щодо адміністративних правопо-
рушень, пов’язаних із корупцією, автори якого 
вважають, що «фінансовий контроль»  -  це 
специфічна форма моніторингу у сфері обігу 
грошових коштів, інших матеріальних і немате-
ріальних благ (об’єктів фінансового контролю), 
здійснюваний по відношенню до встановлених 
Законом «Про запобігання корупції» категорій 
осіб, членів їх сімей, інших визначених кате-
горій громадян з метою запобігання корупції. 
Об’єктом даного проступку автори визначають 
суспільні відносини у сфері дотримання вимог 
фінансового контролю (щодо подання деклара-
цій, зазначення у ній достовірних відомостей, 
дотримання вимог додаткових заходів фінан-
сового контролю). З  об’єктивної сторони про-
типравне діяння може бути вчинено як у формі 
дії (несвоєчасне подання без поважних причин 
декларації, подання завідомо недостовірних 
відомостей у декларації), так і бездіяльно-
сті (неповідомлення про відкриття валютного 
рахунка в установі банку-нерезидента або про 
суттєві зміни у майновому стані) [16, с. 31].

Таким чином, можна зробити висновок, 
що під «фінансовим контролем» слід розу-

міти системний превентивний захід, контроль-
но-наглядового характеру спеціальних фінан-
сових правовідносин, що здійснюється шляхом 
перевірки фінансової діяльності конкретного 
об’єкта на відповідність нормам та встановле-
ному порядку проведення фінансових операцій 
з метою запобігання корупції та вчиненню інших 
неправомірних дій.

Нормою законодавства, яка регулює питання 
щодо порушення вимог фінансового контролю 
є стаття 172-6 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, відповідно до якої несво-
єчасне подання без поважних причин деклара-
ції особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування тягне 
за собою накладення штрафу від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення про відкриття валютного рахунка 
в установі банку-нерезидента або про суттєві 
зміни у майновому стані тягне за собою накла-
дення штрафу від ста до двохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. Подання 
завідомо недостовірних відомостей у деклара-
ції особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, тягне 
за собою накладення штрафу від однієї тисячі 
до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян [7].

Суб’єктами вищевказаного адміністратив-
ного правопорушення, які нас цікавлять в рам-
ках цього дослідження у відповідності із Зако-
ном України «Про запобігання корупції» в тому 
числі є військові посадові особи Збройних Сил 
України, Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України та інших утво-
рених відповідно до законів військових фор-
мувань, крім військовослужбовців строкової 
військової служби, курсантів вищих військових 
навчальних закладів, курсантів вищих навчаль-
них закладів, які мають у своєму складі вій-
ськові інститути, курсантів факультетів, кафедр 
та відділень військової підготовки [8].

Термін «військові посадові особи» знахо-
дить своє відображення в Законі України «Про 
військовий обов’язок і військову службу». Так 
відповідно до частини 12 статті 6 вищевказа-
ного закону, військові посадові особи – це вій-
ськовослужбовці, які обіймають штатні посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-роз-
порядчих чи адміністративно-господарських 
обов’язків, або які спеціально уповноважені на 
виконання таких обов’язків згідно із законодав-
ством [9]. 
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Відповідно до Роз’яснень Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 
29.12.2021 року №11 «Щодо застосування окре-
мих положень Закону України «Про запобігання 
корупції» стосовно заходів фінансового контр-
олю (подання декларації, повідомлення про сут-
тєві зміни в майновому стані, повідомлення про 
відкриття валютного рахунку)» під адміністра-
тивно– господарськими функціями (обов’яз-
ками) розуміються обов’язки з управління або 
розпорядження державним, комунальним май-
ном (установлення порядку його зберігання, 
переробки, реалізації забезпечення контролю 
за цими операціями тощо). Такі повноваження 
в різному обсязі є у начальників планово-гос-
подарських, постачальницьких, фінансових 
відділів і служб, їхніх заступників, керівників 
відділів підприємств тощо. В свою чергу орга-
нізаційно-розпорядчі функції (обов’язки) – це 
обов’язки щодо здійснення керівництва галуззю 
промисловості, трудовим колективом, ділянкою 
роботи, виробничою діяльністю окремих пра-
цівників на підприємствах, в установах чи орга-
нізаціях незалежно від форм власності. Такі 
функції виконують, зокрема, керівники мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої 
влади, державних, комунальних підприємств, 
установ, організацій, структурних підрозділів, 
їхні заступники, особи, які керують ділянками 
робіт [10].

Таким чином, суб’єктами декларування 
є військовослужбовці, які: 1) обіймають штатні 
посади, пов’язані з виконанням організа-
ційно- розпорядчих чи адміністративно-гос-
подарських обов’язків; 2) спеціально уповно-
важені на виконання таких обов’язків згідно із 
законодавством [10].

Але варто відмітити, що є військовослуж-
бовці, на яких не поширюються вимоги фінан-
сового контролю взагалі. Такими зокрема є: 
1)  військовослужбовці військової служби за 
призовом під час мобілізації, на особливий 
період; 2) військовослужбовці військової служби 
за призовом осіб із числа резервістів в особли-
вий період; 3) військовослужбовці військової 
служби за призовом осіб офіцерського складу; 
4) військові посадові особи з числа військовос-
лужбовців військової служби за контрактом осіб 
рядового складу; 5) військові посадові особи 
з числа військовослужбовців військової служби 
за контрактом осіб сержантського і старшин-
ського складу; 6)  військовослужбовці молод-
шого офіцерського складу військової служби 
за контрактом осіб офіцерського складу; 7) вій-

ськовослужбовці строкової військової служби; 
8) курсанти вищих військових навчальних 
закладів; 9)  курсанти вищих навчальних закла-
дів, які мають у своєму складі військові інсти-
тути; 10) курсанти факультетів, кафедр та відді-
лень військової підготовки [10].

Підводячи підсумок, можна сказати, що най-
частіше адміністративне правопорушення щодо 
порушення вимог фінансового контролю поса-
довими особами Збройних Сил України полягає 
в несвоєчасному поданні без поважних причин 
декларації або ж поданні завідомо недостовір-
них відомостей у декларації.

Загалом, можна виділити наступні адміні-
стративно-правові характеристики запобігання 
порушення вимог фінансового контролю поса-
довими особами Збройних сил України:

1) запобігання порушення вимог фінансового 
контролю посадовими особами Збройних сил 
України полягає у проведенні роз’яснювальної, 
методичної, превентивної діяльності щодо озна-
йомлення посадових осіб Збройних сил України 
з вимогами фінансового законодавства;

2) дотримання вимог фінансового контролю 
є невід’ємним внутрішнім обов’язком посадо-
вих осіб Збройних сил України;

3) фінансовим контроль за своєю природою 
є адміністративним інструментом перевірки 
посадових осіб Збройних сил України встанов-
лених вимог фінансового законодавства;

4) найпоширенішим адміністративним пра-
вопорушенням у сфері дотримання вимог 
фінансового контролю посадовими особами 
Збройних сил України є порушення порядку 
подання декларацій та недостовірність відомо-
стей, поданих у них.
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Hrudovenko O. S. Administrative and legal characteristics of preventing violations of 
financial control requirements by officials of the armed forces of Ukraine

the purpose of the article is to carry out a complex and systematic analysis of regulatory principles, 
theoretical foundations of administrative law and generalized practice, on the basis of which to characterize 
the prevention of violations of financial control requirements by officials of the Armed Forces of Ukraine. 
The article disclosed the definition of the concept of control, the definition of the concept of financial 
control  is  investigated,  and  the  concept  of  "military  officials"  is  also  disclosed.  The  administrative 
and legal characterization of the prevention of violation of financial control requirements by officials 
of  the Armed Forces  of Ukraine was  carried  out.  It was  revealed  that  the  prevention  of  violations 
of financial control requirements by officials of  the Armed Forces of Ukraine consists  in conducting 
explanatory, methodical,  preventive  activities  regarding  the  familiarization  of  officials  of  the Armed 
Forces  of  Ukraine  with  the  requirements  of  financial  legislation.  It  was  concluded  that  the  most 
common administrative offense in violation of financial control requirements by officials of the Armed 
Forces of Ukraine consists  in  late submission of a declaration without valid  reasons or submission 
of knowingly inaccurate information in the declaration. In general, the following administrative and legal 
characteristics  of  preventing  violations  of  financial  control  requirements  by  officials  of  the  Armed 
Forces of Ukraine can be distinguished: 1) prevention of violations of financial control requirements 
by officials of the Armed Forces of Ukraine consists in conducting explanatory, methodical, preventive 
activities regarding the familiarization of officials of the Armed Forces of Ukraine with the requirements 
of financial  legislation; 2) compliance with financial control  requirements  is an  integral  internal duty 
of officials of the Armed Forces of Ukraine; 3) financial control by its very nature is an administrative tool 
for checking officials of the Armed Forces of Ukraine against the established requirements of financial 
legislation; 4) the most common administrative offense in the field of compliance with financial control 
requirements by officials of the Armed Forces of Ukraine is the violation of the procedure for submitting 
declarations and the unreliability of the information provided in them.

Key  words: control,  financial  control,  officials,  administrative  offense,  administrative  offense 
related to corruption, Armed Forces of Ukraine.


